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' Hej alla lslandssamlare, 

Hop pas sommaren varit god for er alla. 
Jag har jobbat storre delen av sommaren men det har varit 
bra. Under sommaren har vi i klubben dock fatt ett sorgligt 
besked att var medlem Mogens Riboldt har avlidit. Han var 
ett start namn inom Svensk filateli och satt aven med i for
bundets styrelse i manga ar. 
Det finns givetvis ocksa gladje amnen vi far vallov att 
gratulera var medlem nummer 807 som den 4 september 
gifter sig. Eftersom det ar min far sa har det inneburit lite 
planering och lite hyss pa svensexan och sadant som hor 
till nar man gifter sig. 
Hostterminens moten ligger nuframfor oss ochjag hoppas 
att de skall bli lika givande som vanligt. Att triiffa lika
sinnade pa motena med lite kaffe och att rnan kan prata 
om allt mojligt det ar ju ocksa trevligt. Social trevnad ar 
viktigt. 
Jag tycker det ocksa ar kul med de inlagg och fragor om 
diverse saker som inkommer till redaktionen, de satts in i 
tidningen ochfar ett svar i nasta nummer.Jag har aven 
hart att de som satt in sal)- eller kopes annonser ocksa 
erhallit svar sa det lonar sig allt med att hora au sig till 
redaktionen och se vad en liten blankare kan gora. 
Da hop pas jag pa att ni alla far en fin host och att ni kan 
forgylla er samling med nagotfran de manga auktionema 
eller varfor inte pa vara foreningsmotena. 

Hiilsningar Redaktoren 
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Fran min horisont ............ . 
Nu nannar sig hosten, det viii saga frimarkstid. Nu ar det alltsa dags att plocka fram alia 
nyinkopta marken och placera dem pa riitt plats. Sarskilt svart kanske det blir for alia de som 
planerar att stalla ut sina samlingar Pa den ruinnaste utstallningen Skaneland har vi ett par 
utstallare som gor debut med sina samlingar Det blir intressant att se vad det blir for bedom
ning av deras samlingar. 
Nagot annat intressant som pagcitt under hela augusti ar Olympiska spel med en hel del utgiv
na frimarken. Ett marke blev till och med indraget dc1 det visade sig att tyngdlyftaren som var 
avbildad blev diskvalificerad for doping.De som hann ra tag pa det market hade nog tur men 
jag vet inte hur manga marken som var ute i marknaden innan de drogs in. Som tur ar har vi 
inga problem med marken :fuin Island i vatje fall inte paden senaste tiden? 
Det kittlar alltid infor en ny sasong , hoppas att det kommer manga intresserade till vara 
moten bade i Stockholm och Goteborg. Som jag sagt tidigare all tid lar man sig nagot. 
V ar kass6r har job bat hart med att skriva om nummerstiimpelhandboken, meningen ar att 
ge ut en ny bladsats med alia de andringar och tilHigg som vi nu kanner till. 
En stor fraga som vi samlare borde ta tag i hur skall vi samla de nyare markena och deras 
stiimplar ? Finns det mojlighet att samla ortstiimplar pa de nyare utgavoma? 
Nagot som har blivit populart ar att samla pa vykort, dar kan hittas fma vyer och miljoer. 
Ar de ocksa frankerade med en stiimpel fran omr:idet ar det riktiga hojdare,men det gaJJer 
att hitta dem.De fiesta kort ar stiimplade Reykjavik aven de brev jag har fran de senaste aren. 
Hittar jag ett brev med ett 2000-2004 marke som inte ar stamplat Reykjavik ar det en riktig 
hojdare.En annan sak som jag tycker ar lite dc1ligt behandlat i vara Rapporter ar alia helsaker 
dar finns sakert manga fynd att gora, aven luftposten ar inte sa val genomgangen och dar 
kanske man kan hitta turer som inte ar sa val genomgangna. 
Passar pa att tacka Tom Rinman for att han borjat att ga igenom motivstiimplama i Sverige 
som har anknytning till Island.Finns det nagon som orkar ga igenom alia isHindska minnes
poststiimplar? Da kommer man osokt in pa om Konungstorin till Island ar en ninnespost
stiimpel eller ej.Jag trodde forr att det var en akta stampel, men nu vet jag tyvarr inte sakert 
vad det ar for slags stampel. Kanske en privat skeppsstiimpel anvand ombord pa skeppet eller 
en placeringsstiimpel vid nagon middag. N:igot kort som sants ivag med stampeln ar ej kant. 
Trodde fran bOrjan att det endast var tva kungar som stamplades men nu ar i vatje fall ett 
marke med Christian IX kant.Aven korten ar tryckta med bade 1907 och 1908,det ar manga 
fma kort som utgavs till kungalarden, hur m:inga vet jag tyvarr inte. 
Manga av Er har varit pa utlandsresor och n:igra av Er har glatt mig med vykort fran piatser 
som Ni bes6kt. Ett hjartligt tack for alia kort som jag ratt. 
Men tyvarr ar alit inte bra, en kamrat som ofta deltog pa resor och moten har avlidit. 
Mogens Riboidt har efter en kort tids sjukdom avlidit, han var val mest kand som ordfdrande 
i Hembygdsfilatelisterna men han samlade ocksa hela Norden. Frid over hans minne. 
Detta var vad jag hade till detta nummer plus en paminnelse till Er alia sand garna in referat 
om marken och stiimplar alit f'dr att ra Rapporten sa bra som mojligt. Har Ni hittat niigot fynd 
sa skriv en liten eller lang notis till Rapporten .. 
Stig Osterberg Ordf'drande 



i~YAR. J£ :_) Fiirorapporten av Mats Edstrom 

F orsattning fran j uni Rapporten .. ... . 

For enhver Pengeforsendelse, hvad enten den er frigjort eller ikke, opkrreves endvidere i Gebyr for 
Postforsegling 3 Skilling, og naar Indholdet fordres talt 4 Skilling, der afleveres til Postexpeditionen. 

3) for frigjorte Pakker til Indlandet uden angiven Vrerdi: 

Indtil I Punds V regt 8 Sk. 
Over 1 Punds V regt 10 Sk. 
for angiven -v rerdi indtil 50 Rd. tilregges 4 Sk. 

Naar de ere bestemte til andet Sted paa 
Frememe: 
Indtil 1 Punds V regt 6 Sk. 
Over 1 Punds Vregt 8 Sk. 
for an given V rerdi indtil 50 Rd. tilregges 2 Sk. 

For Adressebrevet til en Pakke eller M0ntforsendelse, der stedse skal medf0lge, betales Intet; men det 
maa ikke veie over 3 K vint. 

Er en Pakkepostsag ikke forskriftsmressig kuverteret, adresseret eller maerket, maa der for 
Afujrelpningen af en saadan Mangel oppebreres 3 Skilling, der, ifald Postf0reren selv kan udf0re dette 
paa foreskreven Maade, tilfalde ham, men ellers Postexpeditionen. 

Naar Afsenderen af et rekommanderet Brev, en Pengeforsende1se eller en Pakke 0nsker Kvittering for 
Afleveringen, skal Postf0reren udstede en saadan. De derti1 oodvendige Blanketter leveres af 
Postbestyrelsen og rekvireres hos Postexpeditionen. 

For Vrerdisager tilfalder Gebyret Postvresenet, for andre Sager Postf0reren. 

Andre Gebyrer end de i denne § omtalte maa Postf0reren ikke opkrreve af de Paagjreldende. 

Forsendelser til Udlandet kan Postf0reren kun modtage frigjorte, naar han selv vii indestaae for 
Betalingen af det Portobel0b for dem, som Postexpeditionen opgiver i Kontrabogen. 

De Bestemmelser, der gjrelde forK. T. Sagers Befordring med Posteme i Almindelighed, finde ogsaa 
Anvendelse paa saadanne Forsendelser, der bes0rges paa Frememe. 

§ 7. Aviser. 

Postf0reren modtager Bestilling paa A viser, rekvirerer disse paa Postexpeditionen og udleverer dem 
paa Udvexlingsstedeme. Regningeme over de rekvirerede A viser udstedes af Postexpeditionen til 
Abonnenteme og overgives Postf0reren i betimelig 
Tid inden det nye Kvartals Begyndelse med en derover affattet Fortegnelse til snarest mulig Ind
kassering ved Brevudvexleme. De indgaaede Betalinger afleverer han til Postexpeditionen. 
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§ 8. Expeditionen ved Afgangen (Udgangen). 

Postf0reren har paa Postexpeditionen at modtage stykkevis og sammenholde mod Kontrabogen de til 
Udvexlingsstederne bestemte Forsendelser, saa og udt)'ldte K vitteringsblanketter for Penge- og 
Pakkeforsendelserne, eftertc:elle A viseme og, naar Alt er befundet rigtigt, at nedlc:egge dem i sin 
Postkasse. 

Forsendelseme sku lie af Postexpeditionen vc:ere indf0rte i Kontrabogen paa fe~lgende Maade: 

a. f0rst Distriktsbrevene, d. e. de Breve, der ere bestemte fra Sted til andet paa Fc:emerne. Deres Antal 
anfe~res i Rubriken: "i Distriktet" med sc:erskilt Opgivende af, hvorn1ange der ere bestemte til ethvert af 
Udvexlingsstederne. Portoen for de ubetalte Breve, hvilken skal vrere paaskrevet Brevet med 
R0dkridt, vil findes ant0rt i den dertil bestemte Rubrik. 

b. dem~st de viderefra komne Breve, d. e. de Breve, der ere komne fra andre Steder og forsynede 
med en anden Stations Stempel. Disses Antal vil findes anf0rt i Rubriken "videretra komne" ligeledes 
med sc:erskilt Opgivende af, hvom1ange der ere bestemte til ethvert af Udvexlingsstederne. Den paa 
samme hrefter :ie Porto vil findes udf0rt i den dertil bestemte Rubrik; 

c. derefter Penge- og Pakkeforsendelserne, hver for sig, med Ant0rsel af Afgangssted og 
Modtagerens Navn, saa og Forsendelsens Vc:erdi, Vregt og Mc:erke. De Pakker, der afMangel paa Plads 
eller paa Grund af V regtgrc:endsens Overskriden ikke kunne medtages, tilbageholdes til nreste Tur og 
indf0res fe~rst da i Kontrabogen; 

d. derpaa anbefalede Breve og Konglige Tjenestebreve; de F0rste med Anf0rsel af Afgangssted og 
Modtagerens Navn; 

e. endelig Annleldelser fra Postexpeditionen om dertil ankomnc Forsendelser af over 50 Rigsdalers 
V rerdi, som henligge der til Afuentelse af Modtageren. 

Naar Alt er indf0rt i Kontrabogen, vil Stykketallet af aile Forsendelseme samt disses Franko- og 
Portobel0b vc:ere at opgj0re og det Indf0rte at underskrive af Expedienten med hans Navn. 

§ 9. Expeditionen undervejs. 

Paa ethve:-< Udvexlingssted skal Postf0reren: 

a. efterse, at de detiil bestemte Forsendelser ere ubeskadigede, derefter udlevere dem, sikkre sig 
Kvittering for de afleverede Penge- og Pakkeforsendelser samt anbefalede Breve, saa og opkrreve den 
med R0dlqidt paa Brevet eller Adressebrevet anf0rte, i Kontrabogen indf0rte Porto; 

b. modtage de der indleverede Forsendelser, efterse, om de ere ubeskadigede, overstryge Frimc:erkeme 
paa Forsendelser til Steder i Distriktet med Blrek, saaledes at de gje~res ubrugelige, til hvilket 0jemed 
der paa Udvexlingsstedeme skal findes Blrek og Pen beredt til hans Brug; endvidere paa Forlangende 
give K vittering for de der rnodtagne Penge- og Pakkepostforsendelser samt rekommanderede Breve; 

c. strax indfe~re i Kontrabogen de modtagne Breve til Distriktet og samtlige modta~:,rne Penge- og 
Pakkeforsendelser til Steder baade i og udenfor Distriktet samt, saavidt Tiden tillader det, ogsaa de 
videregaaende Breve, d. e. de Breve, der ere bestemte til Steder udenfor Frememe. Indfmelsen tinder 
Sted som paa Afgangsstedet, nemlig saaledes: 

forst indfe~res Distriktsbrevene, d. e. de Breve, der ere bestemte til Udvexlingssteder paa Turen eller til 
andre Steder paa Frememe. De anfe~res i Rubriken "i Distriktet" med sc:erskilt Opgivende af, 
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hvormange der ere bestemte til ethvert Afleveringssted og den for samme oppebaame Betaling eller 
erl<eggende Porto; 

derefter indf0res samtlige Pakke- og Pengeforsendelser hver for sig, med Anf,3rsel af Afsender, 
Modtager og Bestemmelsessted, saa og Forsendelsens Vregt, Mcerke og Va~rcli, hvorhos den 
oppebaarne Betaling samt Portoen for de i Distriktet forblivende Forsendeiser anf0res i de 
vedkommende Rubriker; 

derncest indf.:- res anbefalede Breve og Kongelige Tjenestebreve, de forste med Anf0rsel af 
Afsenderens og Modtagerens Navne samt Bestemmelsesstedet; 

derpaa indf0res de videregaaende Breve; 

endelig indf0res de i § 8 e. ommeldte Aruneldelser til Postexpeditionen, naar de ere modtagne 
forsynede med K vittering. De i § 6 omhandlede Gebyrer, der skulle oppebxres til Postexpeditionen, 
noteres scerskilt ved den paagjceldende Forsendelse indenfor Linien. 

Naar alt hvad der er modtaget paa hele Turen er indf0rt i Kontrabogen. optcelles Stykketallet af 
Forsendelserne og disses Portobel0b, hvorhos det lndf0rte underskrives med Postf0rerens Navn. 

Endvidere afgives og modtages l0se Forsendelser fra og til Udvexlingssteder i Distriktet, hvilke 
Forsendelser indt0res i Kontrabogen paa den ovenfor betegnede Maade. 

§10. Expeditionen ved Tilbagekomsten. 

Ved Tilbagekomsten til Postexpeditionen afleveres samtlige modtagne rorsendelser tilligemed de paa 
Turen oppebaarne Portobel0b. 

§11. Ubesergede Forsendelser. 

Har Postf0reren modtaget Postsager, som han ikke kan anbringe, eller som Acl ressaten negter at 
modtage, skal han indt0re disse i Kontrabogen og tilbagelevere dem i ubeskadiget Stand til Postexpe
ditionen, efter paa Brevets eller Adressebrevets Seglside at have anf0rt Grunden, hvorfor de ej ere 
bes0rgede. Den paa saadanne Forsendelser hceftende Porto vii ved Tilbageleveringen blive Budet 
godtgjort 

§12. Frimrerker. 

Postf0reren maa s0rge for altid at vcere forsynet med et tilstrcekkeligt Antal Frimcerker til Udsalg. Paa 
Post-expeditionen, kan han erholde eet Ark Postfrimcerker ad Gangen paa Kredit. 
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De faroiska frimarkena 1919 

Av framlidne lngvard Jacobsen 

Nedan aterges, med forfattarens tillstand, i oversattning av artikel publicerad pa 
faroiska och danska i utstallningskatalogen till NORDANTLANTEX -76. F0roya 
Filatelistfelags 40-ars jubileumsutstallning i T6rshavn 28-30 maj 1976. 
Oversattningen ar gjord av Per Hanner. 

Detta ar en nyutgava av Ingvard Jacobsens artikel som kan intressera vara nya 
medlemmar som ej har last och eller tagit del av denna intressanta artikel. 

Postvasendet pa Faroarna blev forst den 1 april 1976 en rent faroisk angeHigenhet, 
dessforinnan skottes det fran Danmark med danska frimiirken osv. An dock han de det 
vid tva tilWillen fore 1976 att Faroarna fick speciella faroiska frimarken, forsta 
gangen 1919 och andra gangen 1940 - 1941. 

I denna artike1 skall behandlas de forsta av dessa Ganuari 1919). 

Redan kort tid efter utgivandet av dessa frimarken blev de omnamnda i frimarks
kataloger och andra skrifter, men upplysningarna har inte all tid varit rikiiga utan 
felaktiga uppgifter om vad som hande har forekommit. 

"Det kongelige danske Postvresen gennem 3 00 Aar 1624 - 1924", en jubi1eums
skrift utgiven av Genera1direktoratet for Postvresenet, skrev om dessa frimarken: 
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"Pa grund av bristande fartygsf6rbindelse lyckades det icke att forse T6rshavns 
postkontor, varifran de andra postanstaltema pa Fiiroama forses med frimiirken fore 
den 1 januari 1919, och da det visade sig att hojningen av portot for lokalbrev fran 5 
till 7 ore ge~~ast skulle medfora en sa stark okning av fOrbrukningen av frimiirken for 
7-ores portot, att de faroiska postanstaltemas behallningar av kompletteringsvalorema 
1 och 2 ore samt 3 och 4 ores-frimiirkena icke skulle riicka for att tiicka behovet, maste 
siirskilda foranstaltningar triiffas. Man ordnade det sa, att postkontoret i T6rshavn 
telegrafiskt bemyndigades att hal vera vanliga 4-oresmiirken och anviinda hiilftema 
som 2-oresmiirken. Da behallningen av 4-ores-frimiirkena holl pa att ta slut, fick post
kontoret, likaledes per telegram, bemyndigande att klippa ut och halvera frimiirks
avtrycken pa 4-ores frimiirksomslag for korsband, da dessa ocksa holl pa att bli for
brukade och det fortfarande inte fanns nagon fartygsforbindelse till Fiiroama, varken 
direkt eller via andra lander, blev ovanniimda postkontor den 11 j anuari 1919 
telegrafiskt bemyndigat att foretaga overtryckning av erforderligt antal 5 - ores 
frimiirken, vilket diirpa genast utfordes. 

Forst den 18:e i manaden kunde behovligt antal 7-ores frimarken avsandas till 
Fiioama, och sa snart dessa miirken inkom till de faroiska postanstaltema upphorde 
utfardandet av de provisoriska frimiirkena". 

I "Det danske Post- og Telegrafvresens Aarbog 1941" kan man Jiisa: 
"2/5 ore framstiilldes vid T6rshavns postkontor, emedan det i brist pa fartygsfor
bindelse icke var mojligt att forse kontoret med 7- ores marken. Utgivet 6 januari 
1919. Upplaga 155 ark". 

I de tva citerade skriftema har f1era fel insmugit sig. 

Utover detta har danska postverket icke offentliggjort nagot om saken utom i 
"Officielle Meddelelser" nr 4/1919. 

Forsta varldskriget slutade i november 1918. Under kriget var seglationen 
mellan Danmark och Fiiroama mycket vansklig och den inskriinktes till det 
nodviindigaste 0 

Under december anliinde till Fiiroama blott tva postsiindningar fran Danmark, 
vatjiimte tva tidigare siindningar, som gatt via England, kom fram. Den enda posten 
som anliinde i januari 1919 kom med S/S Botnia den 23 :e i manaden. 

Den direkta orsaken till att vi fick dessa provismiska f1imiirken ar alltsa de 
daliga forbindelser, som da fanns mellan Danmark och Fiiroama. 

Fortsattning i niista nummer. ..... . 
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Ett intressant brev? 

: 526 Revkjavik ,..,...._ - - ..... .. . . .. 

527 Reykjavik 

... ZQ.9;..0 - 't . -~ '.lit :,..~ 
~ : . . t; r 

.,;:'l\. J • ~ _.,tC-:,~ 

Brevet ar frankerat med 3 -strip 1 kr Fredrik VIII, Facit 118 samt dubbelkung 20 aur 
Facit 97, vm kors. Avstfunplat i Reykjavik 28. VII. 19., B2cl (R-26). 
Ankomststfunplat Blondous -7.- 8.- 1919 B1b pa baksidan. 
Porto for 2 st paket med vikt 3150 gr. 
Fn1gan som nu galler ar paketportot ratt??? 
S var or!'Skas till redaktoren. 

Utstallning Skaneland 04 11 - 12 september 2004. 
Nar Ni bar erhallit denna Rapport har utstallningen Skaneland 04 i Kristianstad gatt av 
stapeln. Vi vet ej resultatet, vi aterkommer med detta i December Rapporten. 
F oreningen har 2 st medlemmar som staller ut for forsta gang en. Det ar Douglas 
Storckenfeldt som staller ut klassiskt Island, 1873- 1901, skillingar och aurar. 
Aven var ordforande, Johnny Pemerfors i Goteborg Staller ut (antligen) for forsta 
gangen. Johnny visar Islandska utgavor med tonvikt pa, varianter pa frimarkena. 
Med boijan fran skillingar (1873) till till republiken (1943). Vi f'ar onska vara 
"nyboijare" pa utstallningsplanet alllycka till och att det blir stora framgangar. Det 
stalls ocksa ut en - Danska Vastindien 1758 - 1879 - samling i mastarklassen. Rolf 
L Johanssons samling som vi sag pa NORDIA 03 i Reykjavik, den var imponerande. 
Ni som ar pa utstallningen passa pa att studera denna, Ni blir inte besvikna. 
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LANDSORTSMOTE I OREBRO LORDAGEN DEN 12 MARS 2005. 

Foreningen tanker h~\.lla ett LANDSORTSMOTE i Orebro pa lordagen den 12:e mars 2005. 
Detar Bla Bands lokalen pa Gustaf Adolfs alle 10 som blir var motesplats. Varden ligger kan 
du sjalv se pa bifogade karta over staden. Den Jigger alldeles invid jamvagsstationen for den 
som foredrar detta transportmedel och ar latt att hitta for den bilbume fran motorvagen. Om 
du komrner soderifran sa tar du av vid avfarten efter Scandic-hotellet och kommer du 
norrifran tar du av vid avfarten efter Eurostop-hotellet (bada dessa syns tydligt fran motor
vagen) och aker sedan in mot stadens centrum. Folj Ekersvagen- Viistra Nobelgatan. Svang 
sedan till vanster omedelbart innan jamvagsundergangen och sedan till vanster igen vid 
Gustaf Adolfs alle sa ar du framme. 

Vi komrner att ordna ett program som t.ex. liten utstallning av medlemmamas 
samlingar. Lotteri, auktion, bytesmaterial, frimarkshandlare. Mer detaljerad beskrivning av 
aktiviteter kommer i December Rapporten. 

Motet botjar kl. 11.00 (men du tar gama komma tidigare) med att Ordforandena fran 
Stockholm oc.h Goteborg sager nagra ord. Kaffe, bullar och kakor bjuds det pa. 

Lordagskvallen planeras att tillbringas pa hotell i Orebro, vilket vet vi ej iinnu (vi skall 
forsoka forhandla med nagot inkl gemensam middag pa kvallen).Anmiilan maste vi ha for 
detta under Januari 2005. 

Ja nu beror det bara pa Dig (Er) medlemmar om det hela skall bli succe eller fiasko! Vii 
styrelsen skall gora alit for att Du skall komma att trivas. Programmet kommer att "spikas" i 
December Rapporten. Det tar inte mer an drygt 2 timmar att bila till Orebro fran Stockholm 
resp. Goteborgsregionema. Men det vore naturligtvis annu roligare om Du som bor pa 
andra orter och som normalt inte kan besoka vara moten kan komma. Det tir fakti skt for Din 
skull som vi forlagt motet till Orebro. Jag kan nastan garantera att ett liknande utbud av 
Islandskt material aldrig har forekommit i Sverige och det vore val kul , om vi till kommande 
ar kan fortsatta med liknande moten. 
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Frimerker i Forum,Kopenhamn. 5-7 November 2004. 
Under frimerker i Fomm komrner en del av styrelsen i Foreningen Islandssamlama samt fn'in 
Islandsklubbtil att finnas pa plats. Vi kommer att traffas dar Islandsklubben i Danmark har sitt 
bord.Dar komrner vi att traffas och umgas under hela tiden samt dar kan de mecllemmar aven 
betala sina medlemsavgifter till Foreningen Islandssamlama.Islandsklubben kommer att ha en 
moteslokal for ett foredrag pa lordagen den 6:e november mellan kl 13.00- l5.00.Var lokalen ar 
kommer att meddelas vi bordet.Hoppas vi kommer att traffa manga islandssamlare aven detta ar. 
Eventuellt ordnar aven Islandssklubben en middag pa nagon restaurang i narheten av Fomm 
under lordagskvallen. 

Vi tar hoppas att det komrner manga handlare som aven i ar har bra Islandsmatetial for oss 
samlare.Hoijlands har sin stora auktion veckan efter Forum sa da kan vi passa pa att besoka 
honom och titta pa det Islandsmaterialet som finns,som alia vet brukar det finnas mycket bra 
material pa deras auktioner. 

Val mott pa Forum i november vid Islandsklubbens bord. 

Ny bok om Christian IX samt Dubbelkung av Henry Regeling. 
Tyvarr sa har vi den trakiga nyheten att Henry Regeling gick bmt den 23 :e april.Boken som han 
ar forfattare till kommer att uges och vara klar for leverans i augusti om aUt gar som det 
skall..Den som ser till att detta blir utfort ar Henrys son.Ni som viii bestalla boken kan ta kontakt 
med Johnny Pernerfors,se mars Rapporten. 

Nl SOM INTE HAR BETALAT ER MEDLEMSA VGIFT OCH FINNER ERT NUMMER 
_NEDAN VAR VANLIG OCH BETALA NU. 

Foliande medlemmar bar EJ betalat sin medlemsavgift: (SEK 100:-) 

47 Helge Jonhammar. 
451 Ebbe Eldrup,Danmark. 
649 Gudni Gunnarson,Island. 
766 Ragnar Lindblad. 
797 Jan-Monrad Moller,Danmark. 

Foljande medlemmar har att inbetala resterande medlemsavgift: (SEK) 

604 75:- ,674 53:-,784 70:-

Ny medlem. 
Vi halsar foljande medlem valkommna in i Foreningen. 
881 Ami Gustavsson, Island 
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ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG hosten 2003- varen 2004 

Den 9. oktober 2003 besoktes motet av 22 medlenm1ar och 1 gast. 
Owe Jacobsson visade som miniutstallning en stor bunt FH-nytt fran 1950- och 1960-
talen. 
Det 1edde till en diskussion om bl. a. prisutvecklingen. 
Rapportredaktoren Mikae1 Magnusson fran Arsta var motets foredragshallare 
och amnet var "Danska Vastindien". 
Danmark kopte oarna 1733 och salde dem 1917 till USA fOr 25 miljoner dollar. 
Numera kallas oama US Virgin Islands (Amerikanska Jungfruoama). 
Baten "Vigilant" skotte den lokala postrutten mellan oarna i over hundra ar fram till 
1929. . ~' 

Under den danska tiden utgavs 64 frimarken och anvandes 21 olika stamplar. 
Narvarovinsterna till Kjell Nilson och Harry Ahlman. 

Vid motet den 13. november 2003 deltog 19 medlemmar. 
Kvallens tema var Islandsresan till Nordia 2003 . 
Foton av Bjorn Soderstedt visades, 
Roland Fralun berattade om utstallare och medaljorer 
och en video av Douglas Storckenfeldt visades. 
Trygve Johansson fick narvarovinsten. 

Julmotet 11. december 2003 gastades av 19 med1eniD1ar. Dagens narvarovinster till 
Bengt Olofsson och Per Ake Martensson. Vinstema i Arlotteriet (baserat pa hela arets 
narvaro) vanns av Bengt Pahlman, Bengt Olofsson och Kjell Mannbrink. 

Varsasongen 2004 inleddes 8. januari med motestema "Eskit}ordur, 
stamplar, bilder, vykort mm". 
13 medJ~mmar och 1 gast deltog och narvarovinsten till Tom Rinman. 

Arsmotet 12. februari uppskots till storsta delen till 22. april d<'i kassarapporten 
blivit forsenad. 
Efter arsmotesforhandlingarna berattade Tom Rinman om och visade avbildningar 
av svenska minnespoststamplar med anknytning till vara samlingsomdiden, aven 
flygpoststamplar med denna anknytning och islandska sidostamplar anvanda i Sverige 
av Islandsk'-. Postverket. Keramikplattor och -fat utgivna av Islandsklubben och andra 
med Islandsanknytning avslutade fdredraget. 
Lotterivinsterna till Kjell Marmbrink och Johnny Pemerfors, 
16 medlemmar och 2 gaster var narvarande. 



13 

Den 11. m~rs halsade ordforande valkommen till kvallens foredragshMlare 
Johnny Pernerfors som talade om "Islands postal a handelser 1907 -1930". 
Detta foredrag som tidigare hade hallits vid filatelistisk hogskola pa 
Postmuseum i Stockholm 
redogjorde for frimarkena och de fiesta forsandelseslagen fdin denna tidsperiod. 
Narvarovinstema till Kjell Marmbrink (igen) och Rolf Gustavsson, 16 medlemmar och 
2 gaster narvarande. 

Vid det aterupptagna arsmotet 22. april omvaldes samtliga styrelseledamoter. 

Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare 
Kassor 
5. ledamot 
Revisor 
Revisorsuppleant 
Valberedning 

Johnny Pemerfors 
Owe Jacobsson 
Kaj Librand 
Lennart Engstrom 
Tom Rinman 
Ingvar Ottosson 
Bengt Pahlman 
Karl Erik Jagard och Anna Jorgensen 

Efter arsmotesf6rhandlingama berattade Bjorn Soderstedt fran Stockholm och visade 
diabilder om "Postvagen over Aland fran Sverige till Finland". 
Postvagen over Aland godkandes av svenska riksdagen 163 8, samma ar som Posten 
organiserades i Finland. Postvagen passerade Bomarsund till 183 2 da fi:istningen 
borjade byggas . Den enda kvarvarande milstenen pa Aland finns i Kyrkoby. Den sista 
postrodden over A lands hav agde rum 3 1. december 191 o. 
Narvarovinstema till Rolf Gustavsson och Berti! Westerberg, 17 medlemmar och 1 
gast deltog i motet. 

Den 13. maj holls det sista motet pa Gardabo. 
Kvallens foredragshallare LeifNilsson hade ratt forhinder (han kommer 14. oktober 
istallet). Johnny Pemerfors visade 2 intressanta brev och 2 orcgistrerade (?) varianter 
pa kungafrirnarken sorn tick arbetsnarnnen "Blomkalsorat" och ''Kungen ej nykter". 
13 medlernrnar narvarade och vinstema till Harry Ahlman och Karl Erik Jagare. 

Kaj Librand 
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Svar till Karl-Erik Allberg i Umea. 

Det har inkommit svar angaende din stampel, Karl
Erik. Olafur Eliason pa Island meddelar och sager att 
denna stiimpel ar en forfalskning och det gar att las a 
om den och nagra andra i en artikel i Rapport 
nummer 79. Har du inte den gar det bra att bestiilla 
den fran var kassor Leif Nilsson, adressen }inner du 
pa!. .. sista sidan i detta nummer. 

Tavlingsdags 

Grattis till er tva sam skickade in ach vann var 
sitt FDC. 

Hans Westin, Stockholm 
Tommy Heurlin, Sundsvall 

Grattis Grattis Grattis Grattis Gra~ttis 

I detta nummer iir det utlattning pa fem 
arssatser fran 1993 sam star pa spel. Skicka 
ert namn ach medlemsnummer (helst pa ett 
vykart) till redaktorenfore den 15 november. 
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Hostens moten i Stockholm: 

Lokal i Faltoversten: Valhallavagen 148, T-bana Karlaplan. 
Moteslokalen ligger i samma hus som tunnelbanan. Med ingang fran 
Valhallavagen. Pa alia moten bjuds det pa kaffe och bulle. Motena 
borjar kl. 19.00. Cirkulationshaften kommer att tillhandahallas pa 
motena. 

Motesdagar samt teman under hostsasongen 2004: 
2/9 Liten auktion. Per-Olov om udda stamplar pa IsHindska frimarken, han 

visar och berattar om sin samling som han stallde ut pa Norrphil. 

7 I 10 Liten auktion. Tomas fortsatter att beratta om Gronlands utgivningar. 

11/11 Liten auktion. Surprise!!!!! Stig och Leif hittar pa nagot?'?? 

2/12 Liten auktion. Julavslutning med Mats som berattar om Islandska 
julmarken dvs. sadana utgivna av t.ex. Thorvaldsforeningen. 

Hostens moten i Goteborg: 

Ny moteslokal: Nordostpassagen 61B 
Moteslokalen oppnas kl 18.30 Och vi borjar mote kl.19.00 

Motesprogram hasten 2004. 

September 9 

Oktober 14 

November 11 

December 9 

Vi inviger var nya moteslokal och bjudcR" pa kaffc. 

Nummerstamplar, LeifNilsson kommer fran Norrtalje 
och visar delar av sin samling 
Fisk-utgavan 1939- 45, Tom Rinman och Kaj Librand. 

Sedvanligt julmote. 

Kontaktpersoner: Ordf. Johnny Pernerfors, Tel 031-54 88 78 
Kassor. Lennart Engstrom, Tel 0300- 134 88 

E-mail: islandsklubben@swipnet.se 
Hemsida:http:/ I home.swipnet.sel islandskfubben 

ALLA MEDLEMMAR AR VALKOMNA ATT BESOKA VARA MOTEN I 
STOCKHOLM OCH GOTEBORG. 
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Foreningen Islandssamlarna och Islandsldubben i Goteborg. 
Foreningen Islandssamlarna Postgiro 40 29 57 - 5 
Ordforande Sekreterare Kassor 
Stig Osterberg Mikael Magnusson LeifNilsson 
Dalenvagen 8 Larsbodavagen 12 Sodersvik 9074 
136 91 Haninge 123 41 Farsta 
Tel/Fax 08-500 341 46 Tel 08-604 12 17 
st ic kan. is land(a)tele2. se mikaeldansochstamps@telia.com 

761 94 Norrtalje 
Tel/Fax 0176-420 85 
leif.a.nilsson@telia.com 

Islandsklubben i Goteborg 
Ordforande 
Johnny Pemerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
416 51 Goteborg 
Tel031-2593!6 

Vern vander jag mig till nar jag har fragor rorande fciljande? 
Medlemsansokan Sekreteraren 
Medlemsavgift Kassoren 
Rapporter Kassoren 
Text till Rappot1en Sekreteraren 
Adressan~ring Kassoren 
Auktioner i Rapporten Kassoren 
Auktioner i Ovrigt Ordfcirande 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 6 
434 32 Kungsbacka 

Tel 0300- 134 88 

Is landssarnlama/lslandsk1 ubben- Kassoren 
Islandssamlama/lslandsklubben 
Islaqdssamlama 
Islandssamlama 
Islandssamlama/lslandsklubben 
Islandssamlama 
Islandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften fOr 2004 SEK 100:- (Checkar mottages ej kommmer att returneras) 
It is time to pay the annual fee for SEK 100:- (Do not send checks,charges is to high) 
VAR VANLIGA OCH BETALA MEDLEMSAVGIFTEN sA FORT SOM MO.JLIGT. 

Medlemsavgift for 2004 SEK 100:-
Utlandsmedlemmar betalar € 15 eller $15 

Ni som inte annu har betalt medlemsavgiften gor det NlJ!!!!!! Please pav Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUTA T.EX $, € (kan ej jarnt belopp siindas 
overfores restbPIOpp till nastkommande ar). 

Bestall gamla Rapporter kostar bara 10:-/nummer+porto,dessa ar ett maste fore~ 
islandssamlares referensbibliotek da de innehaller mvcket lasvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIG..A_. DATUM FOR ISLANDSSAMLAR..l'JA. 
Skaneland 04 Kristianstad 11 - 12 september 2004 
Forum Kopenhamn 5-7 nov 2004 
Nordia Goteborg 26- 29 maj 2005 lnld lslandsklubbens 40-ars jubileum 
Mare Balticum Mariehamn 26- 28 augusti 2005 
Finlandia ~1005 ??? 

MANUS STOPP FOR Mars RAPPORTEN AR 25 Februari , Juni R<\PPORTEN AR 2(} Maj, September 
RAPPORTEN AR 25 Augusti, FOR December RAPPORTEN AR 20 november 

Foreningen Islandsamlarna Islandsklubben i Goteborg lagrar medlcmmarnas namn och adressuppgifter samt 
ev.uppgifter om sarskilda samlingsomriiden som var och en anmalt.Registret far endast anvandas internt 
inom foreningen och klubben 
VISIT OUR WEBSITE: HTTP://home.swipnet.se/islandsklubben/isst.html 
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